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Προς :

Ως πίνακας αποδεκτών
- Τοπική αυτοδιοίκηση
- Υπουργεία
- Χημικές Υπηρεσίες
Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
- ΔΣΥΠΕ, Τμήμα Α΄

Θέμα : Απαίτηση δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς προμήθειας χημικών προϊόντων.
Σχετ. : Έγγραφό μας με αρ. πρ. 30/004/000/2368/2016

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με το οποίο δίνονταν πληροφορίες ώστε να
αποσαφηνιστούν οι όροι των προκηρύξεων για την προμήθειά τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε
για τις νέες νομοθετικές διατάξεις στο πλαίσιο του κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP) που διαφοροποιούν
τις υποχρεώσεις των εισαγωγέων και μεταγενέστερων χρηστών χημικών μειγμάτων, ως προς τις
πληροφορίες που αφορούν τη λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων ιδίως σε καταστάσεις
έκτακτου κινδύνου για την υγεία και κατά συνέπεια των αντίστοιχων προμηθευτών όταν συμμετέχουν
σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
Από την 01.01.2021 οι πληροφορίες που υποβάλλονται για τα μείγματα, βάσει του άρθρου 45 του
κανονισμού CLP, πρέπει να συμμορφώνονται με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις, όπως αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1677. Η ημερομηνία έναρξης συμμόρφωσης καθορίζεται σύμφωνα με τον
τύπο χρήσης του μείγματος και συγκεκριμένα:
• Από την 1η Ιανουαρίου 2021: μείγματα για καταναλωτικές και επαγγελματικές χρήσεις
• Από την 1η Ιανουαρίου 2024: μείγματα μόνο για βιομηχανική χρήση
Από τις ως άνω ημερομηνίες και μετά οι κοινοποιήσεις των προϊόντων που διατίθενται η ελληνική αγορά
θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά, μέσω της πύλης υποβολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων (ECHA) στην ιστοσελίδα: https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/echa-submission-portal.
Με δεδομένα τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός:
• ότι η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος (χημικής ουσίας ή μείγματος) που
διατίθεται στην αγορά και η κατάρτιση ορθών και επικαιροποιημένων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας
(ΔΔΑ) αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή (παραγωγού, εισαγωγέα ή μεταγενέστερου
χρήστη), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού CLP, και το άρθρο 31 του κανονισμού REACH,
καθώς και ότι
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το ΓΧΚ δεν εκδίδει «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης –Επισήμανσης προϊόντος, ούτε Πιστοποιητικό
όπου να αναγράφεται η σύνθεση του προϊόντος. Εάν προσκομιστεί ένα τέτοιο παλιό
πιστοποιητικό να μην λαμβάνεται υπόψη.
Χαρακτηρισμοί και δηλώσεις του τύπου «ακίνδυνο», «μη επικίνδυνο» «μη τοξικό» κλπ. δεν
πρέπει να εμφανίζονται στην ετικέτα ή στη συσκευασία (άρθρο 25 του CLP).
Τυχόν αναγραφόμενοι αριθμοί ταυτοποίησης (ID) δεν αποτελούν αριθμό έγκρισης και δεν
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Προτείνουμε να ζητούνται τα ακόλουθα, στους όρους συμμετοχής των προμηθευτών χημικών
προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της υγείας καθώς και η συμμόρφωσή τους με την
ισχύουσα νομοθεσία:
Για καθαρές ουσίες:



ΔΔΑ του προϊόντος, εφόσον απαιτείται
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το προϊόν
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς REACH (1907/2006/ΕΚ) και CLP (ΕΚ) 1272/2008

Για μείγματα που προορίζονται για καταναλωτικές και επαγγελματικές χρήσεις:




ΔΔΑ του προϊόντος, εφόσον απαιτείται
Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το προϊόν
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς REACH (1907/2006/ΕΚ) και CLP (ΕΚ) 1272/2008
Αποδεικτικό της υποχρέωσης που προκύπτει από το άρθρο 45 του CLP που μπορεί να είναι:
o είτε ο αριθμός καταχώρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA)
o είτε το ηλεκτρονικό μήνυμα αίτησης προς τη διεύθυνση emxp@gcsl.gr (πριν τις 31.12.2020
για τα προϊόντα για καταναλωτική και επαγγελματική χρήση)
o είτε η αυτοματοποιημένη απάντηση από τη διεύθυνση emxp@gcsl.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Δρ. Ευτυχία Δήμα
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